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Kérjük, hogy legkésőbb 2022. február 28-ig küldje vissza postán vagy emailben!
A dokumentációhoz mellékelje oklevelé(i)nek és személyi igazolványa másolatát!

I.

Általános adatok

Név:..........................................................................................................

Lakhelye1:...................................................................................................

Levelezési címe:

................................................................................................................

...............................................................................................................

Telefonszáma: ............................................................................................

E-mail cím: .................................................................................................

Állampolgársága: ..........................................................................................

A pályázó anya-intézménye (ha 

van):.......................................................................................................

Jógaoktatói oklevelének, okleveinek adatai2:

Az oklevél 
megnevezése

kiállításának helye és 
ideje

kiállítójának neve sorozatszáma nemzetközi 
sztenderdeknek 

megfelelőség

*Oklevele nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, ha azt olyan jógaoktatói képzésben szerezte, mely 

minimum 200 órás időtartamú, s amelyben legalább 160 óra a kontaktórák száma; a technikai 

elsajátítás, gyakorlás minimum 100 óra, oktatásmódszertan minimum 20 óra, anatómia és fiziológia 

minimum 20 óra, filozófia, etika, életstílus minimum 20 óra, gyakorlati munka, szolgálat minimum 

10 óra, választható órák az előző öt kategóriából minimum 30 óra.                  

Mióta oktat rendszeresen? 

1 Lakcímkártyája alapján.
2 Az okleveleket fénymásolatban mellékelni kell!
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................................................................................................................

...............................................................................................................

A pályázó által jelenleg tartott rendszeres elméleti és gyakorlati órák helyszínei, pontos 

időpontjai, témái felsorolás jelleggel3:

3
 A szakmai döntőbizottság bizonyos esetekben előzetes megbeszélés alapján tájékozódó jelleggel 

meglátogathatja az adott oktató képzését. Kérjük, hogy a pályázat beadásától számított két hónappal 

előre vonatkozó adatokat adjon meg.
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II.

Szakmai-oktatási önéletrajz

Kérjük mutassa be eddigi tanulmányait, oktatói és egyéb ezzel kapcsolatos munkásságát, 

továbbá a 2021. évben megtartott jógaórái körülbelüli mennyiségét, esetleg az Ön által 

vezetett oktatóképzésben sikeresen végzett új oktatók számát is. 
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III.

Pályázati űrlap

A. Kérjük nyilatkozzon az alábbi szokásairól:

• Vegetáriánus, illetve vegán vagyok:  

igen   /   nem

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatban csak az állatok megölésével nem járó táplálkozási szokású 

(vegetáriánus, vegán) jógaoktató vehet részt. Ha Ön vegyes étrendű, azaz húst és/vagy halat, tenger 

gyümölcseit is fogyaszt, ne küldje vissza a pályázati dokumentációt. 

• Teljes mértékben kerülöm az alkohol és egyéb más mámorító- és kábító szerek 

használatát:         

igen   /    nem     

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatban olyan jógaoktató vehet részt, aki nem fogyaszt alkoholt, 

illetve egyéb más, tudatot módosító szert. Így csak akkor küldje be a pályázati dokumentációt, ha Ön 

ilyen szerekkel nem él.

• Teljes mértékben kerülöm a dohányzást: 

igen   /    nem    

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatban olyan jógaoktató vehet részt, aki nem dohányzik. Pályázatát 

csak akkor küldje vissza hozzánk, ha Ön nemdohányzó.
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B.  Kérjük mutassa be, hogy tevékenységében hogyan jelenik meg az emberiség 

önzetlen szolgálata (pl. lelki vagy karitatív célú tevékenységek, ellenszolgáltatás 

nélküli jógaórák megtartása, lelki intézmény számára végzett önkéntesi tevékenység 

stb.)! 
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C. Kérjük mutassa be, hogy az Ön életében hogyan valósulnak meg a jóga 

örökérvényű jama-nijama elvei 100-200 szóban!
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D. Kérjük mutassa be szádhanáját, azaz saját jógagyakorlását (az Önmaga 

érdekében, az Ön által tartott jógaórákon kívül milyen rendszerességgel és hogyan 

gyakorolja a jóga ászana, pránájáma aspektusait, és/vagy a meditáció valamelyik 

transzcendentális módozatát)!
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E. Ha tevékenysége elsősorban a jóga fizikai oldalára irányul, akkor mutassa be 

munkássága kiemelkedő egészségmegőrző, rekreációs vagy gyógyító jellegét! Hagyja 

üresen ezt a pontot, ha ez Ön számára nem releváns, mert tradicionális 

jógairányzat követője.
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IV. 

NYILATKOZATOK

Kijelentem, hogy a Jógarádzsa Díj feltételeit és adatvédelmi szabályzatát 

(www.jogaradzsa.hu/feltetelek) megismertem, és azt magamra nézve kötelezőnek 

fogadom el.

Hozzájárulok az engem bemutató kommunikációs anyagok (bemutatkozó anyag, fotó, 

Facebook megjelenések, stb) mindenféle ellenérték nélküli elkészítéséhez, valamint azok 

nyilvánosságra hozásához. A kommunikációs anyag elkészítéséhez szükséges információkat 

időben rendelkezésre bocsátom. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Jógarádzsa Díj Szervezője kezelje, tárolja a jelöltség során 

megadott adataimat, és azokat a Díj marketing és kommunikációs céljaira felhasználja.

Kijelentem, hogy esetemben a Feltételek III.C. pontjában felsorolt kizáró okok egyike sem 

áll fenn.

Tudomásul veszem, hogy a jelöltségből, így a Díj elnyeréséből kizárhatnak, ha a Díjról vagy 

azzal kapcsolatban nyilvánosan negatívan vagy elítélendően nyilatkozok.

Kelt:.......................................................................

..........................................

    olvasható név 

..........................................

            aláírás


